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ส่วนท่ี 2  รำยละเอียดกำรเปิดเผย 

1. ความเพยีงพอของเงินกองทุน

นโยบายและวตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการเงินกองทุน

บริษทั ตระหนักถึงควำมส ำคญัของเงินกองทุน อนัสะท้อนถึงควำมมัน่คงทำงกำรเงิน และ

ควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั จึงมีแนวทำงกำรบริหำรจดักำรเงินกองทุนอย่ำงเป็นระบบภำยใตก้ำรก ำกบั

ดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และเพื่อให้มัน่ใจว่ำระดบัควำมเส่ียงของบริษทัอยู่ภำยใน

ระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้

แนวทำงกำรบริหำรจดักำรเงินกองทุนมีวตัถุประสงคห์ลกั เพื่อสร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงิน มี

ประสิทธิภำพและเท่ียงธรรม เพื่อประโยชน์ของผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัและเพื่อให้บริษทัสำมำรถ

ปฏิบติัตำมพนัธะสัญญำท่ีมีต่อผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัไดอ้ยำ่งครบถว้น 

กระบวนการบริหารเงินกองทุน 

เพื่อติดตำมและทบทวนควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนอย่ำง

สม ่ ำเสมอ บริษัทจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนท่ีเช่ือมโยงระหว่ำงแผนธุรกิจ           

แผนกลยุทธ์ กรอบควำมเส่ียงท่ีมุ่งหวงั และระดบัเงินกองทุนของบริษทัท่ียอมรับได ้(ก ำหนด Internal 

CAR≥350%) โดยในกำรพิจำรณำเงินกองทุนไดค้  ำนึงถึงระดบัควำมเส่ียงท่ีบริษทัเผชิญอนัครอบคลุม

ถึงควำมเส่ียงจำกกำรรับประกันภยั (Insurance Risk) ควำมเส่ียงด้ำนตลำด (Market Risk) ควำมเส่ียง

ดำ้นเครดิต (Credit Risk) และควำมเส่ียงด้ำนอ่ืนๆ นอกจำกน้ี บริษทัมีกำรทดสอบภำวะวิกฤต (Stress 

Test ) เพื่อประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุน และจดัเตรียมแผนกำรจดักำรต่ำง ๆ อีกทั้งได้จดัท ำ

แผนบริหำรเงินกองทุนควบคู่ไปกบัระบบกำรประเมินและติดตำมกำรบริหำรควำมเส่ียงดว้ยระบบกำร

เตือนภยัล่วงหน้ำ (Early Warning System : EWS) ส ำหรับกิจกรรมหลกัและปัจจยัเส่ียงท่ีส ำคญัเพื่อให้

บริษทัมีเงินกองทุนเพียงพอแมป้ระสบภำวะวกิฤต 

บริษทัไดก้ ำหนดบทบำทหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมจดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง

ของหน่วยงำนให้สอดคลอ้งกบัระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทั ติดตำมและรำยงำนต่อผูบ้ริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรบริษทั รวมทั้งส่ือสำรใหพ้นกังำนไดท้รำบ 



เปิดเผย ณ วนัท่ี  19 พฤศจิกำยน 2564 

หน่วย : ลำ้นบำท 

รำยกำร ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 

อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี1ท่ีเป็นส่วนของ

เจ้ำของต่อ เงินกองทุน ท่ี ต้องด ำรงตำม

กฎหมำย (ร้อยละ) 

416.36 457.52 435.44 290.27 438.92   349.60 

อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี1ต่อเงินกองทุนท่ี

ตอ้งด ำรงตำมกฎหมำย (ร้อยละ) 

  416.36  457.52   435.44   290.27 438.92   349.60 

อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน 

(ร้อยละ) 

  416.36   457.52   435.44   290.27 438.92   349.60 

เงินกองทุนท่ีสำมำรถน ำมำใชไ้ดท้ั้งหมด   962.80   962.94   929.03   794.51 923.48   770.50 

เงินกองทุนท่ีตอ้งด ำรงตำมกฎหมำย   231.25   210.47   213.36   273.72 210.40   220.39 

หมำยเหตุ  – ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัวำ่ดว้ยกำรก ำหนดประเภท

และชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรค ำนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัชีวิต 

ก ำหนดให้นำยทะเบียนอำจก ำหนดมำตรกำรท่ีจ ำเป็นในกำรก ำกับดูแลบริษัทท่ีมีอัตรำส่วนควำมเพียงพอของ

เงินกองทุนต ่ำกวำ่ร้อยละหน่ึงร้อยส่ีสิบได ้

- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตำมรำคำประเมิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัวำ่ดว้ยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวติ

- ไตรมำส ท่ี 2  หมำยถึงผลกำรด ำเนินงำนสะสม 6 เดือน และไตรมำสท่ี 3 หมำยถึงผลกำรด ำเนินงำนสะสม 9 เดือน

2. รำยงำนทำงกำรเงิน

งบการเงินรายไตรมาสที�ผู้สอบบัญชีสอบทานแล้ว 

สามารถอ่านไดที้� https://www.sahalife.co.th/imgadmins/pdf_download/th/Investor-Information_20211122094615.pdf 

https://www.sahalife.co.th/imgadmins/pdf_download/th/Investor-Information_20211122094615.pdf
https://www.sahalife.co.th/imgadmins/pdf_download/th/Investor-Information_20211122094615.pdf


“เป็นองคก์รน าดา้นธุรกิจประกนัชีวิต 

ของสหกรณ ์ เพื่อสมาชิกสหกรณ ์และ

ปวงชน  ในการเสรมิสรา้งเสถียรภาพทาง

การเงิน และความมั่นคงในชีวิต 

เศรษฐกิจและสงัคม” 




